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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\893418SV.doc 3/9 PE483.670v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................8



PE483.670v01-00 4/9 PR\893418SV.doc

SV



PR\893418SV.doc 5/9 PE483.670v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga I till 
rådets förordning (EG) nr 1528/2007 med avseende på att stryka ett antal länder från 
förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet
(COM(2011)0598),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0305/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från 
utskottet för utveckling (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att se till att partnerländerna snabbt 
kan återinföras i bilaga I till den 
förordningen i väntan på avtalens 
ikraftträdande så snart de vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att ratificera 
respektive avtal, bör befogenheten att anta 
akter enligt artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till Europeiska kommissionen 
vad gäller återinförande av de länder som 

(5) För att se till att partnerländerna snabbt 
kan återinföras i bilaga I till den 
förordningen i väntan på avtalens 
ikraftträdande så snart de vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att ratificera 
respektive avtal, bör befogenheten att anta 
akter enligt artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till Europeiska kommissionen 
vad gäller återinförande av de länder som 
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stryks från bilaga I genom den här 
förordningen. Det är särskilt viktigt att 
Europeiska kommissionen genomför 
lämpliga samråd under beredningen, 
inklusive på expertnivå. Europeiska 
kommissionen bör när den bereder och 
utarbetar delegerade akter se till att 
relevanta handlingar samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt översänds till 
Europaparlamentet och rådet.

stryks från bilaga I genom den här 
förordningen. Det är särskilt viktigt att 
Europeiska kommissionen genomför 
lämpliga samråd under beredningen, 
inklusive på expertnivå. Europeiska 
kommissionen bör när den bereder och 
utarbetar delegerade akter se till att 
relevanta handlingar samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt översänds till 
Europaparlamentet och rådet.
Kommissionen bör ge fullständig
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör bjuda in experter från 
parlamentet till dessa sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1528/2007
Artikel 2b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artikel 2a på obestämd tid från 
och med denna förordnings 
ikraftträdande.

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artikel 2a för en period om 
fem år från och med den…*.
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenhet 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.
__________

* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2014.

Den ska tillämpas från och med den 
1 januari 2016.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ge mer tid för ytterligare förhandlingar i syfte att nå en 
överenskommelse om omfattande EPA-avtal och därmed undvika risken för att ett antal 
AVS-länder som fortfarande har stora utvecklingsbehov och hög fattigdom skulle få kraftigt 
minskat tillträde till EU:s marknad.
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MOTIVERING

Cotonouavtalet ligger till grund för ingåendet av avtal om ekonomiskt partnerskap (nedan 
kallade EPA-avtal) mellan länder i gruppen av stater i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) och EU och dess medlemsstater. De bestämmelser som gäller från 
den 1 januari 2008 för produkter från de berörda länderna fastställdes i rådets förordning 
(EG) nr 1528/2007, den så kallade marknadstillträdesförordningen. Denna förordning reglerar 
EU:s importordning för de 36 AVS-länder som ingick EPA-avtal 2007. Det var 
en övergångslösning för de länder som ännu inte kunde tillämpa dessa EPA-avtal, som först 
skulle ratificeras. Förordningen föregrep i princip ensidigt det tullfria marknadstillträde som 
EU erbjöd i dessa avtal. 

Flera länder har emellertid inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera ett EPA-avtal 
och inte heller slutfört de omfattande regionala förhandlingarna. Kommissionen föreslår 
därför att de länder som inte har undertecknat eller ratificerat sina avtal stryks från 
förteckningen över de länder som omfattas av förmånerna från och med den 1 januari 2014.

De 18 länder som ännu inte har ratificerat avtalen ingår i olika kategorier och de praktiska 
konsekvenserna av detta förslag skulle därför bero på deras status och det slutliga avtal som 
uppnåtts under översynen av Allmänna preferenssystemet. 

 Burundi, Komorerna, Haiti, Lesotho, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och 
Zambia är minst utvecklade länder som skulle fortsätta att få tull- och kvotfritt tillträde 
inom ramen för EU:s ordning Allt utom vapen och skulle därför inte beröras. 

 Kamerun, Fiji, Ghana, Elfenbenskusten, Kenya, Swaziland och Zimbabwe skulle återgå 
till EU:s Allmänna preferenssystem, vilket innebär sänkta tullar jämfört med tullarna för 
mest gynnad nation, men inte lika förmånligt som tull- och kvotfritt, vilket skulle 
innebära höjda tullar för de flesta av de viktigaste exportprodukterna.

 Botswana och Namibia, som klassificeras som högre medelinkomstländer skulle enligt 
förslaget om Allmänna preferenssystemet på nytt omfattas av tullarna för mest gynnad 
nation, som tillämpas för de flesta länder (till exempel USA och Japan). 

Kommissionen menar att den nuvarande situationen inte är förenlig med 
WTO:s bestämmelser och att det också handlar om rättvisa, både gentemot länder som har 
uppfyllt sina skyldigheter och ratificerat sina avtal, men också gentemot utvecklingsländer 
som inte är AVS-partner. Ändringen av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 ingår i 
en dubbel strategi, som syftar till att intensifiera de pågående EPA-förhandlingarna i syfte att 
ingå fullvärdiga regionala avtal. Men det främsta skälet bakom förslaget är kanske att öka 
trycket och därmed dynamiken i förhandlingarna. 

Föredraganden är dock inte övertygad om att införandet av en så kort ensidig frist är det bästa 
sättet att uppnå önskat resultat. Det finns faktisk välgrundade skäl till varför de avtal som 
ingicks 2007 inte har genomförts och till varför de omfattande regionala avtalen inte har 
ingåtts. Flera av avtalen från 2007 ingicks med enskilda länder och inte med hela regioner 
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som har fortsatt förhandlingarna. Ett beslut från dessa länders sida om att genomföra 
EPA-avtalen i en region skulle kunna få allvarliga negativa konsekvenser för den regionala 
integrationen. Syftet med EPA-avtalen, som Europaparlamentet stöder, är att avtalen bör bidra 
till att fördjupa den regionala integrationen samt till att främja ekonomisk tillväxt och 
utveckling för alla berörda länder och regioner. Partiella avtal skulle kunna få motsatt effekt.

EPA-avtalen syftar till att ge ett stabilt och utökat marknadstillträde för AVS-ländernas 
export, men om detta ändringsförslag antas leder det i själva verket till att ett antal 
AVS-länder som fortfarande har stora utvecklingsbehov och hög fattigdom skulle kunna få 
sämre marknadstillträde till EU (och i vissa fall skulle de inte ha något alternativt 
preferenssysten att falla tillbaka på, särskilt om förslaget om översyn av 
Allmänna preferenssystemet antas). För att ge tid till antagandet och begränsa de eventuella 
negativa effekterna, särskilt för de länder som skulle få minskat marknadstillträde, är det 
nödvändigt att anpassa tidsplanen så att en övergångsperiod införs mellan ikraftträdandet av 
det nya Allmänna preferenssystemet och ikraftträdandet av denna ändrade förordning.

Bilaterala och multilaterala handelsförhandlingar är till sin natur invecklade och kan ofta inte 
avslutas inom strikt fastställda tidsramar. WTO har nödvändiga förutsättningar för att förstå 
detta med hänsyn till det nuvarande dödläget i Dohautvecklingsrundan. Att ensidigt utöva 
påtryckningar för att slutföra förhandlingarna inom den fastställda korta tidsfristen, oavsett 
om frågan om de omtvistade bestämmelserna har lösts eller inte, är inte ett särskilt bra sätt att 
skapa nödvändiga förutsättningar för att slutföra förhandlingar där båda parters intressen och 
problem beaktas. Det är dock också viktigt att WTO-bestämmelserna respekteras, och den 
berörda förordningen betraktades faktiskt som en tillfällig lösning. Det är ingen hållbar 
lösning att upprätthålla förmåner för länder som inte uppfyller kriterierna, men den föreslagna 
tidsfristen är inte realistisk och alldeles för kort för att de pågående förhandlingarna ska kunna 
slutföras med framgång. För att avtalen ska kunna ingås före den 1 januari 2014 måste 
förhandlingarna ha avslutats runt juni 2012. Med tanke på de kvarstående frågornas betydelse 
och omfattning är detta inte möjligt. Föredraganden föreslår därför att denna tidsfrist förlängs 
så att ändringen i stället träder i kraft från den 1 januari 2016.   

Förslaget omfattar också ändringsförslag som syftar till att anpassa beslutsförfarandet till 
Lissabonfördraget. Man föreslår att kommissionen bemyndigas att anta delegerade akter 
enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att ändra bilaga I så att de länder som vidtar nödvändiga 
åtgärder för att ratificera ett EPA-avtal återinförs i bilagan. De ändringsförslag som lags fram 
av föredraganden bygger i hög grad på ståndpunkter som antagits i de horisontella 
förordningarna, de så kallade omnibusförordningarna.


